
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 2524/2018. 

 “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA
IMPLANTAÇAO  DE  ATIVIDADE  COM  FINS
EDUCATIVOS  PARA  REPARAR  DANOS
CAUSADOS  NO  AMBIENTE  ESCOLAR  DA
REDE  MUNICIPAL  DE   ENSINO  DE
NIOAQUE  –  MS  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

                                                              O Prefeito Municipal de Nioaque,

Estado de Mato Grosso do Sul, Valdir Couto de Souza Junior, Faz saber

que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.  1º-  Ficam os  estabelecimentos  da  Rede  Municipal  de  Ensino,  do
Município  de  Nioaque,  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  obrigados  a
implantar e executar a aplicação de atividades com fins educativos como
penalidade posterior à advertência verbal ou escrita.

CAPÍTULO I
DO CORPO DISCENTE

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA

Art. 2º - Ao corpo discente compete integrar-se ao processo pedagógico
promovido pela Unidade Escolar, declarando seu conhecimento quanto ao
conteúdo deste regimento. 

Art.  3º-  As  escolas  deverão  esclarecer  aos  pais  e  alunos  no  ato  da
matrícula,  através  de  informativos,  a  natureza,  finalidade  e  medidas
propostas pelo Regimento Interno Escolar e demais leis referentes a estas
atividades educativas e disciplinares.

Art. 4º- As medidas educativas e disciplinares só poderão ser aplicadas
após oitivas das partes envolvidas e dos pais/ou do responsável legal do
próprio  aluno  que  praticou  o  ato  de  indisciplina  estabelecido  no
regulamento  escolar.  Em  caso  de  prática  de  ato  infracional,  deverá
também ser registrado Boletim de Ocorrência pela Equipe Diretiva Escolar.

Av. Gal. Klinger – 377– Centro – Fone (67) 3236-1015 – CEP – 79220-000, 
Nioaque/MS



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Gabinete do Prefeito

Art. 5º-Caberá ao pai e/ou responsável legal pelo aluno reparar eventual
estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos colegas, professores
e servidores públicos.

Art. 6º - Em caso de não submissão dos pais e/ou responsável legal ou do
aluno  às  medidas  educativas  propostas  por  esta  lei,  caberá  o
encaminhamento do aluno ao Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS e
CREAS, para providências legais cabíveis.

Art. 7º - As atividades com fins educativos são:

a) PAE (Prática  de  Ação  Educacional)  –  através  da  realização  de
atividades extracurriculares e de práticas restauradoras das relações
sócio-escolares afetados;

b) MAE (Manutenção do Ambiental Escolar)– por meio de atividades de
preservação e reparação do ambiente escolar.

§  1º  -  A  aplicação  de  atividades  com  fins  educativos  deverá  ocorrer
mediante a prática de preservação ambiental, a reparação de danos ou a
realização  de  atividades  extracurriculares,  através  de  registro  da
ocorrência escolar com lavratura de termo de compromisso, constando a
presença  e  a  anuência  dos  pais  e/ou  responsável  legal  do  aluno,  em
obediência ao disposto no caput do art. 1.634 do Código Civil.

§ 2º - A aplicação de atividades com fins educativos deverá ser exercida e
acompanhada pelos gestores escolares.

Art. 8º- Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem, tanto em
relação ao patrimônio público ou particular quanto à integridade física dos
colegas, professores e servidores.

Art. 9º- Fica autorizado ao gestor escolar que providencie a revista do
material  escolar,  quando  houver  suspeita  de  que  o  estudante  esteja
carregando algum objeto e/ou substância química que coloque em risco a
integridade física própria ou de terceiros.

Art. 10º- Fica estabelecido que os pais e/ou responsável legal que não
matricularem e acompanharem a frequência e o desempenho escolar de
seus filhos ou que não atenderem à convocação do gestor escolar para
comparecimento  à  escola,  poderão  ter  suspensos  todos  e  quaisquer
benefícios sociais.
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SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 11 - São atribuições do aluno:

I–  Comparecer  assídua  e  pontualmente  às  aulas  e  demais  atividades
preparadas e programadas pelo professor ou pela Unidade Escolar;

II–Apresentar-se para as aulas, nos turnos diurnos ou noturnos, trajando
uniforme fornecido pela unidade escolar em que está matriculado, porém
quando o uniforme estiver incompleto, a vestimenta complementar deverá
ser adequada à Unidade Escolar, evitando-se o abuso no uso de roupas
que provoquem e incitem desrespeito à comunidade escolar;

III– Tratar com civilidade os integrantes da comunidade escolar;

IV – Colaborar na preservação do patrimônio escolar, integrado também
pelo uniforme cedido;

V – Cumprir as determinações do diretor escolar do corpo docente e dos
demais funcionários públicos da Unidade Escolar;

VI – Portar-se corretamente na Unidade Escolar e em suas proximidades e
neste  evitar  a  permanência  no  período  de  horários  de  trânsitos  das
entradas e saídas;

VII  –  Integrar-se  ao  processo  pedagógico  desenvolvido  pela  Unidade
Escolar;

VIII– Manter hábitos de higiene em seu corpo, em seu vestuário e em seus
objetos escolares;

XI–Zelar pelo livro didático e devolvê-lo na data estipulada no calendário
escolar;

XII – Conhecer e cumprir os termos desta lei.

SEÇÃO III 
DAS PROIBIÇÕES

Art. 12- É vedado ao aluno:
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I–Apresentar-se  na  Unidade  Escolar  sob  efeito  de  bebida  alcoólica  ou
substâncias que produzem dependência física ou psíquica;

II – Promover eventos de qualquer natureza, em nome da Unidade Escolar,
sem a devida autorização da direção escolar;

III – Portar e/ou adentrar na Unidade Escolar com armas ou explosivos de
qualquer natureza, bebidas alcoólicas, entorpecentes ou quaisquer objetos
estranhos às atividades escolares;

IV – Fumar no recinto da Unidade Escolar;

V – Usar aparelho celular ou similar,  gravar áudio ou realizar filmagem
dentro do ambiente escolar e especialmente no âmbito da sala de aula,
que  venham  a  prejudicar  o  processo  de  ensino  e  aprendizagem  e  a
imagem da Unidade Escolar ou das pessoas;

VI  –  Ausentar-se  da  Unidade  Escolar  durante  o  período  de  aula,  sem
autorização do diretor escolar, do diretor adjunto ou da equipe técnico-
pedagógica;

VII – Entrar em sala de aula ou dela sair sem permissão do professor;

VIII  –  Formar  grupos  com o  fim de  promover  algazarras  ou  incitar  os
colegas a atos impróprios, ilícitos ou de indisciplina, movimentos contra
normas regimentais, distúrbio nos corredores e pátios da Unidade Escolar;

IX – Rasurar ou falsificar qualquer documento escolar;

X – Desperdiçar materiais de uso comum pertencentes à Unidade Escolar;

XI – Denegrir a imagem da Unidade Escolar;

XII – Danificar o patrimônio da Unidade Escolar;

XIII– Assinar qualquer documento sem a presença do pai e/ou responsável,
quando menor;

XIV – Manter em sua companhia irmãos, filhos, enteados, pupilo ou outros
durante seu período de aulas;

XV – Fazer uso de qualquer adorno que instigue a agressão à integridade
física, sexual e moral do aluno;
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XVI- Praticar atitudes que venham a constranger ou faltar com o decoro
próprio  à  imagem  da  comunidade  escolar  como  agarramentos,  beijos,
carícias e namoros excessivos dentro de sala de aula e dependência da
escola;

XVII  –  Acessar,  indevidamente,  na  Unidade  Escolar,  pela  internet  de
qualquer aparelho, conteúdos impróprios para a idade dos alunos e que
não sejam destinados ao conhecimento pedagógico;

XVIII – Portar e/ou mostrar materiais impressos de conteúdo sexual, erótico
ou pornográfico no ambiente escolar;

XIX – Praticar Bullyng e Homofobia no ambiente escolar.

SEÇÃO IV
DAS PENALIDADES

Art. 13 - O aluno estará sujeito às seguintes penalidades:

I – Advertência verbal;

II - Advertência escrita;

III – Aplicação de atividades com fins educativos;

IV – Suspensão assistida e orientada:

a) De até 03 (três) dias, na 1ª infração;
b) De até 04 (quatro) dias, na 2ª infração; 
c) De até 05 (cinco) dias, na 3ª infração.

§ 1º- A penalidade de advertência verbal deverá ser aplicada por direção
escolar obedecendo-se a seguinte ordem de competência: 

a) Diretor;  
b) Diretor- adjunto; 
c) Coordenador Pedagógico.

§ 2º -  Se reincidente na penalidade prevista na alínea “c” do inciso IV
deste Artigo, caberá a Transferência Compulsória do aluno.

§ 3º - A advertência verbal, consistente na exposição do ato de indisciplina
de natureza leve e suas consequências, deverá ser registrada em um livro
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próprio,  devendo,  imediatamente,  ser  comunicado  aos  pais  e/ou
responsável legal, por escrito.

§  4º -  A penalidade de advertência escrita,  cabível  em caso de ato de
indisciplina de natureza leve, deverá ser aplicada pelo diretor escolar ou
pelo  diretor  adjunto  depois  de  ouvido  o  coordenador  pedagógico,
juntamente  com  o  servidor  envolvido  ou  quem  presenciou  o  fato,
reiterando acerca do ato de indisciplina e suas consequências.

§ 5º - Advertência escrita deverá ser registrada em ata e deverá constar a
ciência dos pais e/ou responsável legal a ser lavrada em livro próprio.

§ 6º - A penalidade de suspensão assistida e orientada ocorrerá após as
penalidades previstas nos incisos I, II e III, exceto nos casos de agressão
física ou abuso sexual.

§ 7º - A penalidade de suspensão assistida, independentemente de sua
duração, deverá ser aplicada pelo diretor ou pelo diretor-adjunto.

§  8º  -  A  penalidade  de  suspensão  assistida  e  orientada  deverá  ser
registrada em ata lavrada em livro próprio, com a presença e a anuência
dos pais e/ou responsável legal.

§ 9º - A penalidade de suspensão assistida e orientada será cumprida na
Unidade  Escolar  e  implicará  na  realização  de  aulas  programadas,
referentes  aos  dias  suspensos,  aplicando-se  conteúdos  correlatos  aos
desenvolvidos em sala de aula.

§ 10 - Nos casos de agressão física ou abuso sexual, o diretor escolar ou
diretor-adjunto poderá aplicar a suspensão imediata, citada no inciso IV do
caput deste artigo.

§  11  -  Caberá  ao  diretor  escolar  ou  diretor-adjunto  comunicar  as
providências  tomadas  em relação  à  indisciplina  do  aluno  ao  Conselho
Tutelar,  por  meio  da  ficha  de  notificação,  e  acompanhar  as  ações  do
referido  Conselho,  encaminhando  uma  cópia  da  ficha  de  notificação  à
Secretaria Municipal de Educação
..
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Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Nioaque/MS, 08 de novembro de 2018.

Valdir Couto de Souza Junior
Prefeito Municipal
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